
लोक सेवा आयोग 
  wgs'6f sfof{no, wgs'6f 

  
 

 M )@^–%@)!#),  )@^–%@)!%!,  ˆofS; g+=M )@^–%@)!%!,  Website:www.psc.gov.np,    Email:eastern@psc.gov.np 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १८/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/०६ 

लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगरको देहायको ववज्ञापनमा सरेु्खत, दाङ्ग, जमु्ला, डोल्पा र हमु्ला परीक्षा केन्द्रहरुमा 
सञ्चाललत ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका 
उम्मेदवारहरु ललखर्खत परीक्षाबाट आयोगको सरेु्खत कायाालय¸ वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन हनुे प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवाातााको 
लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्वखन्द्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 
उम्मेदवारहरुले देहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे प्रयोगात्मक परीक्षा ददन आउदा प्रवेशपत्र र अन्द्तवााताा ददन आउँदा 
पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरर्खास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रलत तथा 
ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा र 
अन्द्तवाातााका ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  ववववि पदः  कम््यूटर अपरेटर तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।२।८ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा 
कायाालय, िनकुटा । 

  
ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ 14325 14326 1432७  - - - 

वकलसमः  र्खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संखयाः ४ १ १ - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संखया               599 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको 
संखया ९ ८ ८ - - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  330626 अलनता चलाउन े नरववर  ददल ु मवहला 
2.  330634 अलमताकुमारी चन्द्द तप्तबहादरु लनलबहादरु मवहला 
3.  330641 आदशा के.सी. रररे्खश्वर वपउयर र्खलुा 
4.  330085 कमल लबष्ट  इन्द्रबहादरु ददगे र्खलुा 
5.  330116 र्खगेन्द्र भण्डारी काललुसंह पटुुकलसंह र्खलुा 
6.  330185 लडलबहादरु सारु कहरलसंह रत्नलसंह आ.ज. 
7.  330711 देवनारायर् चौिरी गरे्शकुमार  बझुलाल  आ.ज. 
8.  330269 नारायर्कुमार आचाया रववलाल  रत्नार्खर र्खलुा 
9.  330733 पषु्पा के.सी. टेकबहादरु  भागीराम  र्खलुा, मवहला 
10.  330734 पषु्पा के.सी. लतलकराम नरलसंह  मवहला 
11.  330329 प्रमे बढुाथोकी लतलक   तलुाराम र्खलुा 
12.  330755 लबजय के.सी. लमनबहादरु मेहरमान र्खलुा 
13.  330753 लबजय खज.एम. देववबहादरु लोकबहादरु  आ.ज. 
14.  330410 मािव चौिरी दलबहादरु  जमनुा आ.ज. 
15.  330797 रर्मायाकुमारी चौिरी सम्फु होलबहादरु  मवहला, आ.ज. 
16.  330807 रववन्द्र बढुा मगर झरे हके आ.ज. 
17.  330447 राज ुबोहरा काशीराज हस्तबहादरु र्खलुा 
18.  330467 ररताकुमारी के.सी. काललबहादरु काशीराम मवहला 
19.  330523 शारदाकुमारी लसंह िनबहादरु काललबहादरु मवहला 
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ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

20.  330524 खशवनारायर् चौिरी ववष्र् ु वफरु आ.ज. 
21.  330536 संखजतकुमार चौिरी देवानन्द्द खशव आ.ज. 
22.  330899 वहमाल बस्नेत बालाराम एकबहादरु र्खलुा 
23.  330900 वहरा बढुा मखर्राम लतलकप्रसाद मवहला 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तवााताा हुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर । 

ब. क्र. न.ं प्रयोगात्मक परीक्षाको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 
ममतत समय  ममतत समय 

१-6 
२०७५।५।२८ गते 

ववहान ८:०० बजे  १-6 
२०७५।५।२८ गते 

ददनको १:०० बजे 

7-11 ववहान ९:०० बजे  7-11 ददनको ३:०० बजे 
12-17 

२०७५।५।२९ गते 
ववहान ८:०० बजे  12-17 

२०७५।५।२९ गते 
ददनको ११:०० बजे 

18-23 ववहान ९:०० बजे  18-23 ददनको २:०० बजे 

k'gZr M   

 -!_ /f]n gDa/ ३३०७०८ ePsf k/LIffyL{n] pQ/k'l:tsfdf …lsÚ pNn]v gu/]sf] x'Fbf lghsf] pQ/k'l:tsf /4  

ul/Psf] 5 .  

 
 
 

 
(हका बहादरु शाही) (प्रकाश गरुुङ्ग) (मकुुन्द्द राज पन्द्थी) 
केन्द्रीय प्रलतलनलि शार्खा अलिकृत सहसखचव 

 


